LATGALES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS UN FILIĀĻU
BIBLIOTEKĀRO STUNDU PIEDĀVĀJUMS 2017. /2018. MĀCĪBU GADĀ
Nosaukums
Elektroniskais
katalogs – tas ir
vienkārši

Ievērojamie
daugavpilieši

Rīgas iela
Daugavpilī – ceļā uz
Latvijas simtgadi

Īss apraksts
Bibliotekārās stundas mērķis – attīstīt skolēnu informācijas
meklēšanas prasmes un iemaņas. Bibliotekārās stundas laikā
skolēni tiks iepazīstināti ar Latgales Centrālās bibliotēkas
elektroniskā kataloga izmantošanas iespējām:
 literatūras meklēšana pēc noteikta kritērija vai tēmas;
 grāmatu pasūtīšana un rezervēšana;
 lasītāja statusa aplūkošana;
 grāmatu termiņa pagarināšana.
Nodarbības noslēgumā skolēni izmantos savas zināšanas
praktisku uzdevumu veikšanā.
Stundas mērķis – paplašināt skolēnu zināšanas par Daugavpili,
kā arī veicināt lokālpatriotismu. Skolēni tiks iepazīstināti ar
Latgales Centrālās bibliotēkas veidoto datubāzi “Daugavpils
novadnieki”, kurā ir apzinātas un apkopotas biogrāfiskas ziņas
par vairāk nekā 260 novadniekiem: pilsētas domniekiem,
mācītājiem, zinātniekiem, kultūras darbiniekiem, rakstniekiem,
māksliniekiem, sportistiem, mediķiem, ekonomistiem un
militārpersonām, kas divu pēdējo gadsimtu laikā ir devuši lielu
ieguldījumu Daugavpils attīstībā. Tie ir cilvēki, kas dzimuši,
mācījušies, dzīvojuši vai pašlaik dzīvo un darbojas pilsētā, gan
arī novadnieki, kas nesuši Daugavpils vārdu pasaulē. Nodarbības
laikā skolēni iepazīs ievērojamāko pilsētnieku dzīves gājumu,
uzzinās interesantus un pārsteidzošus faktus par pilsētas vēsturi.
Bibliotekārās stundas mērķis – paplašināt skolēnu zināšanas par
Daugavpils pilsētas vēsturi, arhitektūru un kultūru; izveidot
priekšstatu par novadpētniecības materiālu pieejamību Latgales
Centrālajā bibliotēkā. Skolēni dosies virtuālajā pastaigā pa Rīgas
ielu, kas dalībniekiem veidos priekšstatu par ielas vēsturisko
izskatu, par vērtīgām arhitektūras ēkām, ievērojamiem
notikumiem un personām. Dalībnieki vēros izmaiņas, kas
skārušas Rīgas ielu gadsimtu gaitā. Noslēgumā skolēni savas
iegūtās zināšanas izmantos

Mērķauditorija

7.-12.kl. skolēni

7.-12.kl. skolēni

7.-12.kl. skolēni

Ilgums

Vieta

40-60
minūtes

Latgales Centrālā
bibliotēka, Rīgas iela 22a,
tālr. 65426422, e-pasts:
inara.bartule@lcb.lv

40 minūtes

Latgales Centrālā
bibliotēka, Rīgas iela 22a,
tālr. 65426422, e-pasts:
inara.bartule@lcb.lv

40 minūtes

Latgales Centrālā
bibliotēka, Rīgas iela 22a,
tālr. 65426422, e-pasts:
olga.beilina@lcb.lv

Avīzes un žurnāli –
vakar, šodien, rīt!

Iepazīsti bibliotēku!

Bērnu bibliotēka
aicina!
(10 lieliskas
grāmatas, kas noteikti
jāizlasa)

Bibliotekārās stundas mērķis – paplašināt skolēnu redzesloku par
periodiskās preses lomu pagātnē un mūsdienās; izveidot
priekšstatu par Latgales Centrālās bibliotēkas periodiskās preses
krājumu un laikrakstu kolekciju.
Skolēni uzzinās interesantus un neparastus faktus par pirmajām
izdotajām avīzēm Latvijā un pasaulē, iepazīsies ar žurnāliem, kas
atbilstoši viņu vecumam ir pieejami LCB un filiālbibliotēkās,
atklās periodiskās preses piedāvājumu un iespējas elektroniskajā
vidē. Dalībniekiem būs iespēja radoši darboties grupās un
individuāli.
Bibliotekārās stundas mērķis – popularizēt Latgales Centrālās
bibliotēkas pakalpojumus, literatūras, novadpētniecības un
periodikas krājumu, pieejamos e-resursus. Stundas ietvaros
notiks ekskursija pa bibliotēkas telpām. Dalībnieki iepazīsies ar
Lietotāju apkalpošanas nodaļas sektoriem, to piedāvātajiem
pakalpojumiem, ar nozaru, daiļliteratūras un periodikas krājuma
izvietojumu un pieejamību, nepieciešamās informācijas
meklēšanas iespējām elektroniskajos resursos. Ikvienam
interesentam būs iespēja reģistrēties bibliotēkā un kļūt par tās
pastāvīgu lietotāju.
Nodarbības laikā bērni tiks iepazīstināti ar 10 populārākajām
grāmatām, kas ir piemērotas viņu vecumam. Izstādē tiks atlasīti
pasaules bērnu literatūras un latviešu bērnu literatūras klasiķu
darbi, pasakas, modernā bērnu literatūra. Tiks izmantota skaļās
lasīšanas forma. Bērni varēs piedalīties spēlēs vai leļļu teātrī pēc
grāmatu motīviem. Tā kā pasākuma mērķis ir veicināt lasīšanu
un popularizēt bibliotēkas krājumu, mazajiem bibliotēkas
lietotājiem būs iespēja paņemt uz mājām izstādē iekļautās
grāmatas, kuras ir pieejamas vairākos eksemplāros.

7.-12.kl. skolēni

8.-12.kl. skolēni,
studenti

Pirmsskolas un
sākumskolas
bērni

40 minūtes

Latgales Centrālā
bibliotēka, Rīgas iela 22a,
tālr. 65476344, e-pasts:
nadezda.solovjova@lcb.lv

30 minūtes

Latgales Centrālā
bibliotēka, Rīgas iela 22a,
tālr. 65426422, e-pasts:
anna.butane@lcb.lv

25-45
minūtes

Bērnu bibliotēka “Zīlīte”,
Mihoelsa iela 58,
tālr. 65421750, e-pasts:
anna.pakere@lcb.lv

Bibliotēkā dzīvo
grāmatas

Bikubuks – šļuks,
juks, spruks – nekur
no tevis neaizmuks!

Izvēlies, ko vēlies,
Lasi, ko izvēlējies!

Piedzīvojums
grāmatu valstībā

Bibliotēkā dzīvo
grāmatas

Bibliotekārajā stundā pirmsskolēni un sākumskolas skolēni ceļos
pa bibliotēkas telpām. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt bērnus ar
bibliotēkā atrodamo informāciju, pamatot, kādēļ tā ir vajadzīga
un kādēļ nevar iztikt bez grāmatām. Pasākuma apmeklētāji
padziļinās zināšanas par bibliotēkas lietošanas noteikumiem,
veidos pareizas iemaņas grāmatu lietošanā, lasot “Grāmatas
vēstuli”. Bērniem tiks piedāvātas arī dažādas aktivitātes: viņi
varēs spēlēt spēlēs “Sajukušās pasakas”, “Lasītājs – detektīvs”,
“Pazaudētie priekšmeti”, piedalīties kustīgā literārā spēlē
“Pasaku ezers”, veidot pašdarinātas grāmatiņas “Mans mīļākais
grāmatas varonis”. Izstādē “Grāmatu kalns” tiks izvietotas
interesantākās, neparastākās grāmatas bibliotēkā.
Bibliotekārās rotaļnodarbības dalībnieki tiks iepazīstināti ar
latviešu bērnu dzejoļu grāmatiņām no BIKIBUKS bilžu grāmatu
sērijas. Dzejoļi tiks lasīti, iedziedāti, izspēlēti rotaļās. Katram
dalībniekam būs iespēja šķirstīt, lasīt pašam savu BIKIBUKU.
Bibliotekārās stundas laikā skolēniem būs iespēja iepazīties ar
5.-12. klašu abonementa daudzveidīgo grāmatu krājumu – gan
daiļliteratūru, gan arī nozaru literatūru. Lai palīdzētu lasītājiem
grāmatu meklēšanā, tiks sniegta informācija par grāmatu
klasifikāciju, izvietojumu plauktos. Stunda paredz arī praktiskas
nodarbības – atrast plauktos noteiktas grāmatas, kā arī meklēt
noteiktu informāciju grāmatās.
Kopā ar bibliorūķi Tomu bērni iepazīsies ar bibliotēku un veidos
pareizas iemaņas bibliotēkas un grāmatu lietošanā. Pasākuma
laikā mazajiem lasītājiem būs iespēja iepazīties ar grāmatu
izkārtojumu un to lietošanas noteikumiem. Tiks piedāvātas arī
dažādās aktivitātes bibliotēkas iepazīšanai.
Nodarbības laikā maziem lasītājiem būs iespēja iepazīties ar
bibliotēku un tās lietošanas noteikumiem. Bērni mācīsies
izmantot bērnu literatūras nodaļas abonementu un pareizi lietot
grāmatu. Tiks piedāvātas arī dažādas aktivitātes un grāmatu
izstādes.

Pirmskolas un
1.-2.kl. bērni

Pirmsskolas
vecuma bērni

5.-12.kl.skolēni

Sākumskolas
vecuma bērni

1.-2.kl. skolēni

30-45
minūtes

Bērnu bibliotēka “Zīlīte”,
Mihoelsa iela 58,
tālr. 65421750, e-pasts:
anna.pakere@lcb.lv

30 minūtes

Bērnu bibliotēka “Zīlīte”,
Mihoelsa iela 58,
tālr. 65421750, e-pasts:
anna.pakere@lcb.lv

40-45
minūtes

Bērnu bibliotēka “Zīlīte”,
Mihoelsa iela 58,
tālr. 65421750, e-pasts:
anna.pakere@lcb.lv

30 minūtes

Jaunbūves bibliotēka,
18. novembra iela 161,
tālr. 65438173, e-pasts:
svetlana.lapane@lcb.lv

40 minūtes

Jaunbūves bibliotēka,
18. novembra iela 161,
tālr. 65438173, e-pasts:
svetlana.lapane@lcb.lv

Grāmatas – domu
laivas

“…uz zemeslodes,
zem saules,
Ir tāda zeme –
Latvija”

Pasākuma mērķis ir popularizēt jaunāko autoru darbus, kas ir
pieejami Jaunbūves bibliotēkā. Pasākuma laikā tiks sniegts
neliels ieskats autora biogrāfijā, kā arī informācija par viņa darbu
– par ko ir šī grāmata, kādi ir galvenie varoņi, to raksturojums
utt. No katras grāmatas tiks analizēts viens citāts, kas raksturo šo
darbu kopumā.
Patriotiskā stunda dalībniekiem piedāvās iespēju atcerēties
Latvijas valsts simbolus, piedalīties viktorīnā un citās radošās
aktivitātēs par Latviju, tās lepnumu un tradīcijām.

3.-4. kl. skolēni

5.-7. kl. skolēni

40. minūtes

Jaunbūves bibliotēka,
18. novembra iela 161,
tālr. 65438173, e-pasts:
svetlana.lapane@lcb.lv

40 minūtes

Jaunbūves bibliotēka,
18. novembra iela 161,
tālr. 65438173, e-pasts:
svetlana.lapane@lcb.lv

40 minūtes

Jaunbūves bibliotēka,
18. novembra iela 161,
tālr. 65438173, e-pasts:
svetlana.lapane@lcb.lv

Daugavpils vēstures
līkločos

Bibliotekārajā stundā skolēni paplašinās savas zināšanas par
Daugavpils pilsētas vēsturi. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja
piedalīties virtuālajā ceļojumā, iepazīties ar bibliotēkas
novadpētniecības krājumu un grāmatu izstādi par Daugavpili.
Stundas noslēgumā skolēni dosies aizraujošā ceļojumā pa
dzimtās pilsētas vietām.

Ceļojums LCB
mājaslapā

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar LCB mājaslapu un
tajā pieejamajiem e-resursiem. Pasākuma dalībniekiem būs
iespēja iepazīties ar bibliotēkas e-katalogu, datubāzēm, ka arī
praktiski pielietot iegūtās zināšanas.

8.–12. kl. skolēni

40 minūtes

Grāmatas brīvajam
brīdim

Grāmatu jaunumu apskata laikā lietotājiem būs iespēja iepazīties
ar jaunākajiem izdevumiem un izvēlēties sev interesējošo
literatūru. Lasītājiem tiks piedāvāts daudzveidīgs literatūras
klāsts katrai gaumei.

Pieaugušie

40 minūtes

Meža bibliotēkas
taciņas

Bibliotekārās stundas ietvaros bērniem būs iespēja ar “Meža
bibliotēkas” saimnieces un ezīša Mika palīdzību iegūt pirmo
ieskatu par grāmatu tematisko daudzveidību un to izvietojumu
bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā. Nodarbības noslēgumā bērni
iepazīsies ar runājošām grāmatām, iemācīsies atpazīt dzīvnieku
balsis un piedalīsies viktorīnā par meža iemītniekiem.

Pirmsskolas un
sākumskolas
bērni

5.-7. kl. skolēni

40 minūtes

Jaunbūves bibliotēka,
18. novembra iela 161,
tālr. 65438173, e-pasts:
svetlana.lapane@lcb.lv
Jaunbūves bibliotēka,
18. novembra iela 161,
tālr. 65438173, e-pasts:
svetlana.lapane@lcb.lv
Ceriņu bibliotēka,
Lauska iela 16,
tālr. 65430660, e-pasts:
tatjana.zahare@lcb.lv

Kamišibai attēlu
teātris bibliotēkā

Bibliotēkā dzīvo
grāmatas

Mēs esam
daugavpilieši!

Kamišibai attēlu teātra izmantošana lasītveicināšanas procesā ne
tikai iepazīstina bērnus un viņu vecākus ar bērnu literatūras
krājumu, bet arī vieno mazuļu lasītprieku ar vecāku un
vecvecāku lasīšanas pieredzi. Stāstīšana un priekšā lasīšana ar
attēlu teātra palīdzību dod stāstniekam iespēju uzturēt kontaktu
ar lasītājiem, sākt sarunu par dzirdēto un redzēto. Kamišibai
attēlu teātra nodarbības attīsta mazo lasītāju vārdu krājumu un
prasmi izteikties, kā arī veicina bērnu fantāziju un paplašina
mazā lasītāja pasaules uztveri.
Pasākuma mērķis ir padziļināt skolēnu zināšanas par vienu no
cilvēces lielākajiem izgudrojumiem – grāmatu, kā arī sniegt
pirmo ieskatu par iespieddarbu tematisko daudzveidību un
grāmatu izvietojumu bērnu literatūras nodaļā.
Novadpētniecības stundas laikā skolēni dosies virtuālā ekskursijā
un pētīs dzimtās pilsētas ievērojamākās vietas. Pasākuma
dalībnieki papildinās savas zināšanas par Daugavpils autoru
darbiem un meklēs atbildes uz viktorīnas jautājumiem.

Mūsdienu jaunieši mazāk lasa? Grāmatu vietu ieņēmis internets?
Varbūt tā ir taisnība… Bet vienmēr ir iespēja pievērsties
Lasīšana atkal
lasīšanas maģijai un atklāt, ka pat obligātās literatūras sarakstā
modē!
atrodamas pērles! Jauniešu literatūras apskats palīdzēs Jums
atrast sev interesantu un saistošu grāmatu.
Jauno grāmatu prezentācijas laikā lietotājiem būs iespēja apskatīt
Lasīsim jaunumus grāmatu izstādes, iepazīties ar jaunākajiem izdevumiem un
izvēlēties sev saistošu literatūru. Ceriņu bibliotēka aicina visus,
ar prieku!
kas mīl lasīt un kam nepieciešama iedvesma, jo tieši tikšanās
bibliotēkā ir vistiešākais ceļš, kā grāmata nokļūst pie lasītāja.
Bibliotekārās stundas mērķis – veicināt bērnu interesi par
grāmatām un lasīšanu, popularizējot bibliotēku un tās krājumu.
“Burtus zināt – tas ir Tiks izvēlēta kāda īpaša grāmata, tās attēli tiks projicēti uz
maz... Lasīsim mēs ekrāna. Grāmatas fragmenti tiks lasīti skaļi priekšā, savukārt
lielās bildes priekšālasīšanu padarīs bērniem vēl interesantāku.
grāmatas!”
Pēc grāmatas izlasīšanas paredzēta diskusija un dažādas
interaktīvas nodarbības.

Pirmsskolas
vecuma bērni un
vecāki

1.–4. kl. skolēni

5.–7. kl. skolēni

8.–9. kl. skolēni

Pieaugušie

Pirmsskolas un
sākumskolas
vecuma bērni

30 minūtes

Ceriņu bibliotēka,
Lauska iela 16,
tālr. 65430660, e-pasts:
tatjana.zahare@lcb.lv

40 minūtes

Ceriņu bibliotēka,
Lauska iela 16,
tālr. 65430660, e-pasts:
tatjana.zahare@lcb.lv

40 minūtes

Ceriņu bibliotēka,
Lauska iela 16,
tālr. 65430660, e-pasts:
tatjana.zahare@lcb.lv

40 minūtes

Ceriņu bibliotēka,
Lauska iela 16,
tālr. 65430660, e-pasts:
tatjana.zahare@lcb.lv

40 minūtes

Ceriņu bibliotēka,
Lauska iela 16,
tālr.65430660, e-pasts:
tatjana.zahare@lcb.lv

30 minūtes

Gaismas bibliotēka,
Gaismas iela 9,
tālr. 65455648, e-pasts:
kristine.jasane@lcb.lv

“Meža ielokā pie
Daugavas… Ruģeļi”

Novadpētniecības stundas devīze – “Lai iemīlētu, ir jāiepazīst!”.
Pasākuma mērķis: sniegt informāciju par Ruģeļu mikrorajona
vēsturi, nozīmīgiem objektiem, ievērojamām personām.
Pasākuma laikā tiks popularizēti novadpētniecības materiāli.

“Paņem labu
grāmatu rokā – nāc
domubiedru lokā!”

Tikšanās mērķis – popularizēt bibliotēkas krājumu.
Tiks apskatīti grāmatu jaunieguvumi, piedāvātas dažādas
grāmatu kopas.

Pirmā tikšanās ar
bibliotēku

Digitālais ceļojums

Grāmatas un mēs

Bibliotekārās stundas laikā bērni iepazīsies ar bibliotēkas telpām,
tās lietošanas noteikumiem un krājumu. Analizējot plakātu “Kas
nepatīk grāmatai”, bērni uzzinās, kā pareizi izturēties pret
grāmatām. Bērnus gaidīs mīklu minēšana, pasaku varoņu
atpazīšana, dzejoļu lasīšana un citas aktivitātes.
Bibliotekārās stundas laikā skolēni tiks iepazīstināti ar LCB
mājaslapu un tās veidotajām un abonētajām datubāzēm. Lai
nostiprinātu iegūtās zināšanas, tiks piedāvāti praktiski uzdevumi.
Bibliotekārās stundas laikā skolēni iepazīsies ar grāmatu vēsturi
un mūsdienu aktualitātēm grāmatniecības jomā.

Ieskats Daugavpils
vēsturē

Novadpētniecības stundas laikā tiks sniegta pamatinformācija par
Daugavpils pilsētas vēsturi, īpašu uzmanību veltot Grīvas
mikrorajonam. Stundas praktiskajā daļā skolēnus gaidīs
aizraujoši uzdevumi, darbs ar novadpētniecības mapēm un
literatūru.

Mazuļi bibliotēkā

Atraktīvā veidā tiks popularizēta grāmata, bibliotēka un tās
pakalpojumi. Stundas laikā bērni tiks iepazīstināti ar grāmatu
krājumu, bibliotēkas lietošanas noteikumiem, uzzinās, kā pareizi
lietot grāmatas.

5.-7. kl. skolēni
8.-12. kl. skolēni

Pieaugušie

Pirmsskolas un
1. kl. skolēni

40-60
minūtes

Gaismas bibliotēka,
Gaismas iela 9,
tālr. 65455648, e-pasts:
kristine.jasane@lcb.lv

40- 60
minūtes

Gaismas bibliotēka,
Gaismas iela 9,
tālr. 65455648, e-pasts:
kristine.jasane@lcb.lv

30 minūtes

Pārdaugavas bibliotēka,
Komunālā iela 2,
tālr. 65423339, e-pasts:
natalija.putroma@lcb.lv

7.-12. kl. skolēni

40 minūtes

3.-5. kl. skolēni

40 minūtes

5.-7. kl. skolēni

Pirmskolas bērni

Pārdaugavas bibliotēka,
Komunālā iela 2,
tālr. 65423339, e-pasts:
natalija.putroma@lcb.lv
Pārdaugavas bibliotēka,
Komunālā iela 2,
tālr. 65423339, e-pasts:
natalija.putroma@lcb.lv

40 minūtes

Pārdaugavas bibliotēka,
Komunālā iela 2,
tālr. 65423339, e-pasts:
natalija.putroma@lcb.lv

40 minūtes

Piekrastes bibliotēka,
Aveņu iela 40,
tālr. 65430311, e-pasts:
anna.oleinikova@lcb.lv

Bibliotēkā dzīvo
grāmatas

Stundas laikā tiks popularizēta grāmata, bibliotēka un tās
pakalpojumi. Skolēni iepazīsies ar bibliotēku, tās grāmatu
krājumu, kā arī ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Veicot
praktiskus uzdevumus, bērni mācīsies pareizi strādāt ar grāmatu.

1.-4. kl. skolēni

45 minūtes

Jauno grāmatu
stunda bibliotēkā

Atraktīvā veidā tiks popularizēts bibliotēkas krājums. Stundas
laikā skolēni iepazīsies ar dažādu žanru un satura grāmatu
jaunumiem. Īpaša uzmanība tiks veltīta mūsdienu latviešu un
ārzemju rakstnieku populārākajām grāmatām pusaudžiem.

5.-7. kl. skolēni

40 minūtes

Bibliotekārās stundas mērķis ir attīstīt skolēnu informācijas
meklēšanas prasmes un iemaņas. Pasākuma laikā skolēni tiks
E-katalogs kā
ceļvedis informācijas iepazīstināti ar LCB e-kataloga izmantošanas iespējām
informācijas meklēšanā. Būs arī iespēja nostiprināt iegūtās
meklēšanā
zināšanas, pildot praktiskus uzdevumus.
Rudens/Ziemas/Pavasara/Vasaras grāmatu jaunumu apskata
mērķis ir bibliotēkas informācijas resursu popularizēšana.
Lasītājiem tiks piedāvāts daudzveidīgs literatūras klāsts, tiks
Gadalaiku grāmatu
stāstīts par jaunajām grāmatām.
dārzs
Visiem klātesošajiem būs iespēja izvēlēties savām interesēm
atbilstošu grāmatu, saņemt bibliotekāra konsultāciju, kā arī
dalīties iespaidos par izlasīto.

8.-12. kl. skolēni

Pieaugušie

Piekrastes bibliotēka,
Aveņu iela 40,
tālr. 65430311, e-pasts:
anna.oleinikova@lcb.lv
Piekrastes bibliotēka,
Aveņu iela 40,
tālr. 65430311, e-pasts:
anna.oleinikova@lcb.lv

40 minūtes

Piekrastes bibliotēka,
Aveņu iela 40,
tālr. 65430311, e-pasts:
anna.oleinikova@lcb.lv

45 minūtes

Piekrastes bibliotēka,
Aveņu iela 40,
tālr. 65430311, e-pasts:
anna.oleinikova@lcb.lv

Bibliotekāro stundu apmeklētājus aicinām pieteikties piecas dienas līdz plānotajam pasākumam! Izmantojiet 2017./2018. gada bibliotekāro stundu
piedāvājuma iespējas, apmeklējiet bibliotekārās stundas!

